
 

 

  خالصه مقاله:



 

مديريت دولتي ابزاري براي بيان ارزش ها و ترجيحات شهروندان، اجتماعات، و در كل جامعه است. برخي از اين ارزش ها و 

و بقيه با تغيير جامعه تغيير مي كنند. به صورت دوره اي مجموعه اي از ارزش ها شكل مي گيرند و به مرور ترجيحات ثابت هستند 

به نقش دولت و كاركرد مديريت دولتي تبديل مي شوند. دهه هاي اخير را مي توان يك دوره گذار نام نهاد زيرا با تغييراتي در 

ريت دولتي از نقاط قوت مدل هاي پيشين شكل گرفته است: تاكيد بر كنترل سطح ملي و جهاني روبرو هستيم. عملكرد جاري مدي

و طراحي سازمان (مدل كالسيك)، فرايندهاي تصميم گيري عقاليي (مدل نئوبروكراتيك)، علوم رفتاري (مدل نهادي)، اقتصاد 

  )2003سياسي (مدل انتخاب عمومي). (دنهارت، 

ديريت دولتي كالسيك است و نه كامال متفاوت و جديد. هم اكنون به يك تئوري م هم اكنون مديريت دولتي نه كامال مشابه مدل

تازگي يا جديد بودن تنها در ايده هاي جديد نيست، بلكه مي تواند در روش فرايندي نيز باشد. (مثال نخ و  جديد نياز است. البته

تجارب جديد و دانش هاي جديد. و در آينده با  مطالب اين متن هم از تئوري مديريت دولتي سنتي گرفته شده و هم پارچه).

در حكمراني مقامات منتخب و خادمان دولتي يكي از مباحث  اعتمادتغيير كند. عدم  دتسلط ارزش هاي جديد نيز مدل مي توان

  قاله بحث مي شود.مجديدي است كه به تازگي مطرح شده است و در سراسر 

در جوامع مختلف همگرايي بي سابقه اي به مدل سرمايه  1989در سي سال اخير جوامع دچار تغيير عظيمي شده اند. از سال 

داري دموكراتيك را جهت لذت از استاندارد باالي زندگي و كيفيت خوب آن شاهديم. حكمراني خوب به دولت خوب نياز دارد، 

  دولتي اثربخش. يعني خدمات دولتي اثربخش و نهادهاي

و نياز آن زمان همين  تئوري مديريت دولتي كالسيك كه در اوايل قرن بيستم مطرح شد، بر كنترل و طراحي سازماني تاكيد داشت

اين مدل، مديريت دولتي را حتي در شرايط متغير ثابت در نظر گرفته است، اما قوي بودن يك مدل به ثابت ماندن آن نيست . بود

بودن و توان انطباق آن با شرايط مختلف است. طي سي سال گذشته اغلب كشورهاي توسعه يافته اصالحات بلكه به منعطف 

شديدي را با هدف دستيابي به دولت كارآمدتر، اثربخش تر، بهره ورتر، شفاف تر و پاسخگوتر مي پذيرفتند و خصوصي سازي، قانون 



 

هايي در همين راستا بوده اند و هماكنون مي توان با مشخص شدن  زدايي، تجاري كردن، مشتري مداري يا تمركز زدايي تالش

نقاط ضعف و قوت آنها برخي را پذيرفت و برخي را رد كرد. براي ايجاد يك تئوري مديريت دولتي جديد بايد تالش كرد كه به طور 

ت دولتي، نمي توان به موارد براي ساختن مديري موثري قوت هاي گذشته، دانش هاي جديد و چالش هاي آينده را تركيب كرد.

خلق الساعه جديدي دست يافت، اينگونه نيست. مفاهيم افت و خيز دارد. عناصر سازنده همان هستند. فقط شيوه تنظيم و تعديل 

  آنها تغيير مي كند.

طرح و آغاز شد. در اين مدل كالسيك كه  كشوريدر اواخر قرن نوزدهم كه انقالب صنعتي رخ داده بود، بروكراسي براي خدمات 

بروكراسي جزئي از آن بود، جدايي شديد فعاليت هاي سياسي و حرفه اي مطرح بود. خادمان دولتي با قوانين از پيش تعيين شده 

جزء،  ساختارها عمودي بود و كاركنانحكمراني مي كردند و مقامات منتخب به ازاي كارهايشان بايد حساب پس مي دادند. 

احترام به حكم كمترين راي را داشتند. بي طرفي، اجابت توقعات  و پيش بيني پذيري در آن ارزش بود. لذا به واسطه سه ويژگي 

مي توان خدمات دولتي كنوني را مديون درستي و پاكدامني و بي طرفي خادمان دولت، و  تعهد به توزيع كاالي عمومي، قانون

سه موضوع مهم كه نياز  مدل ساده اي بود و در محافل آكادميك بسيار جالب توجه بود. دانست.تئوري مديريت دولتي كالسيك 

امروز است در مديريت دولتي كالسيك منعكس نمي شود: نياز به انعطاف پذيري، تعامل بين سياست و خط مشي، اَشكال جديد 

  .پاسخگويي

  نياز به انعطاف پذيري

بردند كه برخي كاالهاي عمومي، به دليل پيچيدگي شان، نياز به انعطاف پذيري بيشتري از بسياري از كشورها پي  1950در دهه 

قانون  1980آن چه مدل كالسيك ارائه مي دهد دارند. با پيچيده تر شدن جامعه، نياز به انعطاف پذيري بيشتر مي شد. در دهه 

بيشتر را به واسطه  قانون همچنان اجازه انعطاف پذيري گذاران با قانون چارچوب دهي كه اطمينان مي داد كه قطعيت و شفافيت

استفاده از هيئت نمايندگان و ابزارهاي قانوني مي دهد، به اين امر پاسخ دادند. به اين صورت كه ماهيت ارائه خدمت در قانون 

پذيري محقق شد. امروزه هم ن اختيار به سازمان ها و پارامترهاي گسترده قانون چارچوب دهي، انعطاف تنظيم نشد، بلكه با داد

خدمات دانش بنيان هستند، تكراري نبوده و نمي توان براي آنها قانون وضع كرد. مدل كالسيك با سطح باالي تصميم گيري فردي 



 

نياز واقعيت امروز، مي تواند  وكه نياز امروز است، مطابق نيست. فقدان يك چارچوب عقاليي شفاف براي راهنمايي بصيرت فزاينده 

  دهد و درنتيجه اليه هاي كنترلي افزايش مي يابد.اين چارچوب شفاف، اشتباهات رخ ميدر نبود شود.  اعتمادمنجر به از بين رفتن 

  سياست ها و خط مشي ها

گيرند، و خادمان  يكي از اصول اساسي تئوري مديريت دولتي كالسيك، اين است كه سياستمداران تصميمات خط مشي را مي

اما واقعيت پيچيده تر از اين است و در عمل اين جدايي امكان پذير نيست و حتي به تعبير برخي مطلوب هم  دولت اجرا مي كنند.

نيست. ابزارهاي سياسي ابزارهايي هستند كه جهت دستيابي به پيامد مطلوب خط مشي مي توانند استفاده شوند و چيزي بيش از 

بهترين خط مشي، نياز به تعامالت داخل و بيرون دولت است و درنهايت  بدر دنياي امروز جهت انتخا اسي است.تاكيد ساده سي

تصميم با مقامات رسمي منتخب است كه آيا يك خط مشي شايستگي حمايت دولت را دارد يا خير. خادمان دولت مسئوليت 

ارند، لذا بايد بدون ترس حقايق را براي مقامات رسمي كه در فرايند شناسايي اقدامات خط مشي پايدار و ارزيابي اثرات آنها را د

به طور فزاينده پيچيده شده است و حتي به  21تنظيم خط مشي حضور دارند، ارائه كنند. موضوعات خط مشي عمومي در قرن 

  تعامل بيشتري شامل موارد زير نياز است:

 (مبادله اطالعات و ارائه مدارك جهت حمايت ازخط مشي)بين المللي تعامل بين خادمان دولت در سازمان هاي محلي، ملي و  -

 تعامل بين خادمان دولت و مقامات منتخب در همه سطوح (براي درنظر گرفتن اثر اقدامات خط كشي) -

 تعامل بين مقامات منتخب و شهرونداني كه خط مشي در آينده بيشترين تاثير را بر آنها دارد. -

جديد نياز است كه تعامالت ضروري ميان شهروندان، جامعه مدني، خادمان دولت و مقامات منتخب را يك تئوري مديريت دولتي 

  كمك كند. "تعامل دموكراتيك"به مفهوم  "جدايي"راهنمايي كند. اين تئوري بايد به حركت از مفهوم 

  پاسخگويياَشكال جديد 

در تئوري يت پذيري در مديريت دولتي ديده شده است. و مسئول پاسخگوييامروزه فشار عظيمي براي تغيير در حوزه هاي 

در كالسيك، مقامات منتخب منحصراً مسئول و حساب پس ده در قبال ترجمه خواسته دولت به شكل خط مشي هستند. 

است كشورهايي همچون كانادا مسئوليت وزارتي يعني وزرا پاسخ مي دهند و به پارلمان براي هر چيزي و هر كسي كه تحت نظر آنه



 

ل جديدي اددر همه سطوح دولت، نشاندهنده نياز روبه رشد به يافتن تع پاسخگويينده براي حساب پس مي دهند. تقاضاي فزاي

  بين خطوط تنشي متعارض است:

 (سياسي)به بررسي عمومي هر توصيه و اقدامات شخصي خادمان دولت؛  رو به رشددرمقابل تقاضاي  سياسي پاسخگويي -

انس هاي دولتي و استفاده از بودجه هاي دولتي در مقابل هزينه هاي ژبراي اجراي دستورات قانوني آ پارلماني پاسخگويي -

 (سياسي) روبه رشد مرتبط با افزايش كنترل ها و گزارش هاي مورد نياز؛

 (مديريتي) براي نتايج در ميان دپارتمان ها يا ديگر شركا. مسئوليت پذيري مشاركتيسلسله مراتبي در مقابل  پاسخگويي -

مديران ادارات عالقه مند بود. در هر صورت هدف پاسخگويي تئوري مديريت دولتي كالسيك به دليل تمايل به كنترل، از ابتدا به 

سنتي كامال رضايت بخش پاسخگويي اين است كه دولت ها به شهروندان پاسخگو هستند. اما شاخص هاي پاسخگويي نهايي 

اثبات مي كند كه دموكراسي در مركز است. شفافيت و اَشكال جديد پاسخگويي نيستند و اَشكال جديد آن درحال ظهورند. 

بايد در  "جديد"در اساسي ترين سطح، يك تركيب  اجتماعي بايد بخشي از تئوري مديريت دولتي جديد باشد.پاسخگويي 

عمومي جهت ارائه كاالهاي عمومي  پاسخگوييسياسي جهت اعمال قدرت و  پاسخگوييدن جستجوي راهي براي متعادل كر

    مشترك و افزايش حق شهروندي باشد.

) تئوري انتخاب عمومي كه به دولت از نقطه نظر بازارها و بهره 1اصول خردمندانه اش را از ( (NPM)تئوري مديريت دولتي نوين 

) مديريت گرايي كه به رويكردهاي مديريتي براي دستيابي به منافع بهره وري تمركز دارد، گرفته است. 2مي كند و ( وري نگاه

NPM  مجموعه اي از ارزش ها، ايده ها و اعمال را با هدف رقابت با اعمال بخش خصوصي در بخش دولتي ارائه مي دهد. اين

يت گرايي بر ارزش هاي و تاثيرات مدير پراكندگي مفهوم خدمات دولتي واحدكه ترويج مي كند،  ارزش هاييرويكرد به دليل 

نقد شده است. درحاليكه مديريت دولتي كالسيك يك زيربناي گفتاري دارد، تئوري مديريت دولتي نوين با گزاره  دموكراتيك

  هاي اين رويكرد عبارتند از:ه گزارارزشي غلطي آغاز شده است كه براي جلب توجه ما، بايد مقداري اصالح شوند. سه مورد از 

  نيروي كار خدمت دولتي پاسخگو) 3، (ارزش براي پول ماليات دهندگان) 2، (شهروند رخدمات متمركز ب )1(

  خدمات متمركز بر شهروند



 

ي يك خدمت عمومي براي انجام ماموريت، بايد براي بهبود بيشتر خدمات و مالحظه و احترام به شهرونداني كه به آنها خدمت م

اتيك را اصالح كنند و ان بتوانند نهادهاي دموكردهد شناسايي شود. در اين راستا مي توان از ظرفيت فاوا استفاده نمود تا شهروند

  به دولت دسترسي داشته باشند. نبايد نقش شهروند را به مشتري كاهش داد، بلكه بايد حقوق و منافع آنها را شناخت و پذيرفت. 

  دهندگان ارزش براي پول ماليات

همه منابع دولتي در دسترس بايد براي پيشرفت عامه به طور اثربخشي به كار روند. از آنجا كه شهروند خود نمي تواند كميت و 

يص دهد، مسئوليت دولت شفاف سازي و ارائه اطالعات به شهروندان تي را در ازاي ماليات پرداختي تشخكيفيت خدمات درخواس

ولتي كه خدمات مشابهي ارائه مي دهند، يك راه ارائه اطالعات به شهروندان است تا آنها بتوانند از است. مقايسه سازمان هاي د

  دولت حساب پس بكشند. (دسترسي شهروندان به اطالعات صرف مفيد نيست، زيرا اطالعات پراكنده كمكي به آنها نمي كند).

  نيروي كار خدمات دولتي منعطف

ي در حال تغيير شهروندان پاسخ دهد و از فعاليت هاي قبلي خود دست بردارد كه البته اين امر براي دولت بايد قادر باشد به نيازها

خادمان دولت شهروندان مسئول خاصي هستند كه امانتدار كل شهروندان هستند و به دليل بسيار مهم دولت قدري سنگين است. 

ازات و حفاظت به اطمينان از اينكه خادمان دولت مي توانند در آنها در جامعه از وضعيت و حفاظت خاصي برخوردارند. اين امتي

مقابل فشارهاي سياسي و وسوسه هاي فساد مقاومت كنند كمك مي كند و حفاظت آنها را قادر مي سازد كه توصيه هاي بدون 

  ترسي ارائه دهند.

از اصول شايسته، پويايي بين بخشي، يك خدمت دولتي شايسته نياز به چارچوب قانوني شفاف و آژانس مستقلي براي حفاظت 

در اين راستا الزامات قراردادي و پرداخت  NPMتنوع تجارب و سيستم رقابتي شايسته محور سالم براي ترقي و پيشرفت دارد. 

متناسب با عملكرد را مطرح كرده است. اما به نظر من گاهي اقدمات بخش خصوصي براي فرهنگ دولتي بيگانه است و كمكي به 

  )OECDنمي كند (طبق گزارش آن 

) مناظره هاي صريح و بي پرده 1به نظر من جهت پاسخگو نمودن مديريت دولتي به نيازهاي جوامع دموكراتيك دو جزء نياز است: (

  ) يكپارچگي جديدي از اصول در بازي.2و (



 

NPM  نيست، بلكه به آشفتگي آن نيز مي افزايد.  21نه تنها راه حل خوبي براي چالش هاي قرنLewin )1951 مطرح مي كند (

كه زمان  "تئوري"كه هيچ چيزي به اندازه يك تئوري خوب نمي تواند كاربردي باشد، من هم اضافه مي كنم هيچ چيزي به اندازه 

  يم گيري و قضاوت هاست، خطرناك نيست.را به عقب مي اندازد و معياري براي تصم

مفاهيم يا درك ما از موقعيت اقدام ما را شكل مي دهد و چون مفاهيمي چون شهروندي، دموكراسي يا منفعت عمومي در طول 

زمان رشد مي كنند، در نتيجه نقش دولت و نقش خدمات دولتي نيز تغيير شكل مي دهند. ابتدايي ترين سطح براي توضيح يك 

  )2003مديريت دولتي جديد شهروندي است. (دنهارت،  تئوري

  شهروندي

در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، شهروندي يك مفهوم قانوني داشت، يعني شهروندان را به عنوان افراد برابر درمقابل قانون 

س جنبه اجتماعي (يعني شامل حقوق تعريف مي كردند. اين مفهوم درادامه يك جنبه اقتصادي (حقوق مربوط به دارايي ها) و سپ

  شامل همه اين ابعاد مي دانند. ااجتماعي از جمله سالمت و آموزش گرديد) پيدا كرد. امروزه شهروندي ر

يك شهروند در جامعه داراي نقش هاي مختلفي (همچون والديني، كارمندي، عضو جامعه محلي و ... ) است كه گاهي با هم تعارض 

ها را با هم تطبيق دهد. به هر حال شهروند امروزي بايد منافع شخصي و جمعي را بررسي و با هم تطبيق دهد. دارند و بايد همه آن

گروه هاي مختلفي كه فرد در آن عضو است، به صورت تجمعي يك جامعه مدني را شكل مي دهد كه مردم منافع شخصي خود را 

باالخص دولت، نقش مهمي در وضع تصميمات بهتر خط مشي دارد، در آن حاصل مي كنند. عضويت بيشتر شهروندان در جامعه و 

دهد. كند كه اقداماتش با نيازهاي بيشتر شهروندان تطابق دارد و احتمال اجراي موفق را افزايش ميزيرا دولت اطمينان حاصل مي

در دولت مي گردد. رد  داعتمااينكه فردي احساس كند كه از سيستم سياسي كنار گذاشته شده است، موجب همان موضوع رد 

فشاري به سمت مدل بازاري وجود داشته و در سال گذشته  20در  هشداري براي عدم حمايت از سياست هاي قدرت است. اعتماد

سال آتي دموكراسي هاي توسعه يافته، نياز به مفهوم شهروندي دارند كه با انسان اقتصادي، نياز به نهادهاي دولتي اثربخش، و  20

 موازنه هاي مناسب تطابق دارد.كنترل و 

  



 

  به  از  عوامل

  سياسيموجوديت    يقانونموجوديت   شهروندان

  عضو يك جامعه اجتماعي و سياسي شامل حقوق و مسئوليت ها  حاصل حقوق برابر  شهروندي

  عموميو يكپارچگي  عمومي هتقويت شهروندي، مباحث  نماينده منافع شهروندان  نقش حكومت

  

  منفعت عمومي

چهار ديدگاه مختلف را راجع به منفعت عمومي شناسايي كرده است: هنجاري(منفعت عمومي يك استاندارد اخالقي براي  كالرك

فرايند سياسي( به مكانيزمي كه خط ؛ طرفداران براندازي(منفعت عمومي قابل اندازه گيري نيست و لذا وجود ندارد) ؛تصميم گيري)

. البته اگر مرتبط است "چگونه"و  "چه كسي"ارتباط كمي دارد و بيشتر با  "چه"مات مشي وضع مي شود ارجاع مي دهد. با تصمي

حزب برنده متولي اين امر باشد، دموكراسي وارونه مطرح مي شود.)؛ توافقي( مناظره تا رسيدن به توافق. البته منفعت عمومي صرفا 

  جمع همه منافع شخصي نيست) 

باشد، زيرا اين ادراك رو به رشد مطرح است كه مقامات منتخب و مديران  اعتمادراي رد اين موضوع نيز مي تواند دليلي ديگري ب

در جستجوي بيشينه كردن منافع شخصي خود هستند نه جامعه. لذا يك نقش دولت كه در تئوري مديريت دولتي جديد بايد مد 

  نظر باشد، خدمت به منفعت عمومي است.

  به  از  عوامل

  منافع مشترك شهروندان  ع افرادتجميع مناف  منفعت عمومي

  تفصيل جزئي و پي بردن به منفعت عمومي  عموم (باال به پايين)بيان خواسته   حكومتنقش 

  خدمت به شهروندان

در ابتداي طرح مديريت دولتي، ارائه خدمت، كل مديريت دولتي بود، نه يك كاركرد صرف آن. هدف آژانس هاي دولتي اجراي خط 

سي بود. فرايند اجراي خط مشي باال به پايين، سلسله مراتبي و يك جهته بوده و در اين هاي تعيين شده سياشي ها و برنامه م

مقداري توجه دريافت كرد، كه پرسمن كاركرد ارائه خدمت توسط حكومت  1970دهه در اوايل  بافت، پاسخگويي ضرورتي نداشت.

راي آن يك فرايند يكپارچه و تعاملي ميان خط مشي گذاران و ) مطرح كردند كه تنظيم خط مشي و اج1972و ويلداوسكي (



 

توجهات به نوع جديد و متفاوتي از خدمات دولت متمركز شد كه به طور عمده نتيجه فاوا و تغيير  1990مجريان است. در دهه 

  داراي تعدادي از ويژگي هاي معمول هستند. "جديد"انتظارات شهروندان بود. خدمات 

 عي سازمان و سرمايه انساني افراد در حال كار در سازمان دارد.مئه خدمات بستگي به دانش جدانش بنيان: ارا -

شامل چندين آزانس خدماتي درون يك حكومت يا ميان سطوح حكومت اشاره  "كل دولت"به روش رويكرد كل نگرانه:  -

 به برآوردن تقاضا بسته به شرايط دريافت كنندگان خدمات اشاره دارددارد. 

 مشاركت شهروندان: در طراحي و ارائه خدمات به مشاركت شهروندان اهميت مي دهد. -

  به  از  عوامل

  يكپارچگي  جدايي  خط مشي و اجرا

  منجر به قانون  اطاعت  اصول راهنما

  شده به واسطه پاسخگوييمحدود   قانون بنيان  اقدام آگاهانه

  پيامد  خروجي  معيارهاي موفقيت

  مشاركت كنندگان/ همكاران توليدي  عدم دخالت  شهروندان

  خط مشي عمومي

كند كه همه ابزارها يا همان قدرت هاي الزم براي اثرگذاري بر پيامد يك خط مشي پيچيده را امروزه هيچ دولتي نمي تواند ادعا 

دارد. فرايند معاصر خط مشي، با پراكندگي قدرت و مسئوليت پذيري مشخص شده است. پراكندگي قدرت با ظرفيت فناوري هاي 

  ستند. اطالعاتي و ارتباطاتي مدرن تركيب شده اند و ريشه شبكه هاي خط مشي ه

حكمراني مي تواند سنت ها، نهادها و فرايندهايي تعريف شود كه امور قدرت در جامعه را تعيين مي كند، و شامل اينكه چگونه 

  تصميمات مرتبط با دولت گرفته مي شوند و چگونه شهروندان در تصميم گيري عمومي نظر مي دهند مي باشد.

OECD  خط مشي را مطالعه كرد و ويژگي هاي اوليه سه رويكرد رايج را تعريف مي اشكال مختلف مشاركت شهروندان در توسعه

  اطالعات (رابطه يك طرفه كه دولت اطالعات را به شهروندان مي دهد)، مشورت (دو طرفه و شامل بازخورد)، مشاركت فعال. كند:



 

ير مي كند. دولت ها به اجراي نقش ر در فرايند توسعه خط مشي، نقش هاي دولت، مقامات منتخب و خادمان دولت تغيبا تغيي

كليدي در تنظيم قوانين و احكام سياسي دولت، توازن منافع و اطمينان دهي به اينكه اصول دموكراسي و عدالت اجتماعي در نظر 

د گرفته شده اند ادامه مي دهند. در مقابل خادمان دولت به ارائه نقش هاي جديد در تسهيلگري، گفتمان و حل تعارضات خواهن

  اداره مي افزايد.- پرداخت. اين تغييرات، پيچيدگي را به روابط خط مشي

  به  از  عوامل

  تعامل  جدايي  وجه مشترك خط مشي/اداره

  نتيجه تعامالت متعدد  نتيجه فرايند تصميم سياسي  خط مشي عمومي

  مشاركت  پذيرش  نقش شهروندان

  تامل و بررسي  قانون گذاري  نقش دولت

  


